Initiativ under:

Visionær centerchef til headspace Odense
Foreningen Det Sociale Netværk, der står bag headspace Danmark, søger en udviklingsorienteret
centerchef, som formår at sætte retningen og lede et hold af få ansatte og mange frivillige – og samtidig
deltage i udførelsen af de daglige opgaver.
Et job med mening
Siden 2013 har vi hjulpet 27.000 børn og unge. Vi er i dag til stede i 16 byer i Danmark, og flere er på vej. Vi
tilbyder et fortroligt rum, hvor børn og unge i aldersgruppen 12-25 år anonymt tilbydes nogen at tale med.
En af de bærende værdier er, at vi møder børn og unge med positive forventninger og på deres egne
præmisser.
Primære ansvarsområder
 Du bliver leder for to faglige rådgivere og omkring 30-40 frivillige og ind imellem også for
projektansatte medarbejdere i projekter med tilknytning til headspace
 Der er aktuelt to projektindsatser: 1. VærDig, som er en indsats, der retter sig mod børn og unge,
som bekymrer sig om kost og motion, og som er i en tidlig fase i at kunne udvikle en
spiseforstyrrelse. Indsatsens formål er at bidrage til at udvikle viden, der kan omsættes i en tidlig
forebyggelsesindsats. 2. Face It, som er et mentorprojekt, der målrettet hjælper unge med en
hashpsykose tilbage i uddannelse eller beskæftigelse
 Udvikling af centeret herunder at sikre løbende implementering af headspace-værdier samt
implementering af nye initiativer drevet af headspace Danmark
 Fastholdelse og udvikling af en udgående og opsøgende rådgivnings- og formidlingsfunktion, som
dækker Odense Kommune
 Sikring af fastholdelse og udvikling af headspaces lokale kontakt- og samarbejdspartnere for
Odense Kommune, Region Syddanmark samt andre lokale aktører med særligt fokus på i
samskabelse med kommunen og Region Syddanmark at udvikle nye sammenhængende
velfærdsløsninger. Ambitionen er her at udvikle tværsektorielle løsninger med fokus på tidlig
forebyggelse
Om dig som centerchef
Vi søger en leder, der med sit store engagement og netværk kan fastholde og videreudvikle headspace
Odense samt realisere de strategiske mål for området.
Det kræver, at du:




har dokumenteret ledererfaring – og en relevant uddannelsesmæssig baggrund - er visionær og ser
det som en udfordring at få lønnede ansatte og de mange frivillige medarbejdere til at fungere som
en helhed. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med frivillige
har solid erfaring med børn og unge og de udfordringer, de har i dagens Danmark
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er en dygtig netværker og kommunikator, der har naturlig gennemslagskraft og formår at
kommunikere budskaber på alle niveauer
har ideerne, lysten og evnerne til at sikre den stabile drift af centeret i en nytænkende
organisation, der vender kendte tankesæt på hovedet og afprøver nye samarbejdsmetoder og
koncepter og samtidig holder fast i grundstenene i headspace
er indstillet på fleksible arbejdstider og lejlighedsvis weekend arbejde
har lyst til at blive en del af en ledergruppe og vil fælleskabet til gavn for helheden
har lyst til at arbejde med implementeringen af nationale retningslinjer og sikre, at nødvendige
lokale tilpasninger sker i overensstemmelse med headspace Danmark

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret centerchef Mette Truesen på
tlf.: 53733012 eller analyse- og programchef Yvonne Barnholdt på tlf.: 30841005.
Løn- og ansættelsesforhold
 Skæve arbejdstider samt nogen rejseaktivitet mellem centrene må forventes
 Løn forhandles individuelt
 Forventet tiltrædelse den 1. november 2017
Ansøgningsfrist: mandag den 18. september kl. 12.00
Send din ansøgning inkl. CV og eksamensbeviser til job@headspace.dk. Du bedes tydeligt mærke mailen
med ”Centerchef Odense” i emnefeltet. For ansøgere, der indkaldes til samtale, bedes der fremsendt aktuel
indhentet straffeattest, og der vil blive indhentet børneattest.
Første runde ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 20. september 2017 i Odense, og anden
runde afholdes den 27. september i København. Du skal være indstillet på at løse en hjemmeopgave, hvis
du går videre til anden samtale. Billigste togbillet refunderes mod kvittering.
Om headspace
headspace Danmark arbejder for, at unge mellem 12–25 år hurtigt skal have mulighed for at få hjælp og støtte til
problemer, de måtte have og dermed komme tilbage på sporet af deres eget liv igen. Der er tale om et nyskabende
initiativ og en ny organisering, der favner både professionelle og frivillige i et helt nyt arbejdsfællesskab, som skal
hjælpe de unge på deres egne præmisser.
Du kan læse mere om headspace på vores hjemmeside: www.headspace.dk
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